
Stanovy Pražského svazu stolního tenisu z.s.  
 

STANOVY SPOLKU 
Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 

 

ČÁST PRVNÍ 
I. 

Základní ustanovení 
 

1) Pražský svaz stolního tenisu z.s. (dále jen PSST) je spolkem, dobrovolným sdružením 
fyzických a právnických osob, které provozují stolní tenis, organizační a zájmovou 
činnost, 

2) Sídlem PSST je: Pražský svaz stolního tenisu, Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16017, 
3) PSST působí na území hlavního města Prahy. 
 
 

II. 
Poslání PSST 

 
Základním posláním PSST je: 
1) organizovat, řídit a propagovat stolní tenis na území PSST za účelem jeho 

soustavného rozvoje a přípravy kvalitních hráčů, 
2) organizovat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže na území PSST, 
3) organizovat a řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků, 
4) metodicky a organizačně pomáhat zdravotně postiženým sportovcům, 
5) zajišťovat propagaci stolního tenisu v hromadných sdělovacích prostředcích. 
 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
I. 

Zásady členství v PSST 
 

1) Řádným členem PSST se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním 
svazu. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor PSST, který si stanoví podmínky, 
práva i povinnosti člena. 

2) Výši členských příspěvků stanoví Výkonný výbor PSST, stejně tak i startovné 
v soutěžích řízených PSST. 

3) Tělovýchovné jednoty, oddíly, kluby sdružené v PSST jako právnické osoby jsou 
kolektivním členem svazu. 

4) Každý člen PSST má právo: 
a. podílet se na činnosti spolku 
b. být pravidelně informován o dění ve spolku 
c. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku 
d. obdržet odpověď na své podání v přiměřené době 

5) Každý člen PSST má povinnost: 
a. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Výkonný výbor 
b. chránit a zachovávat dobré jméno PSST a dbát o dobrou pověst PSST 
c. dodržovat stanovy PSST 
d. aktivně se podílet na činnosti spolku 
e. pravidelně se informovat o dění ve spolku 



6) Členství zaniká: 
a. zánikem PSST, 
b. vystoupením nebo zánikem některého z členů, 
c. vyloučením. 

 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
I. 

Orgány PSST 
 

1) Organizační strukturu PSST tvoří: 
a. Valná hromada, 
b. Výkonný výbor, 
c. Revizní komise. 

 
II. 

Valná hromada 
 

1) Nejvyšším orgánem PSST je valná hromada. Tato je složená z: 
a. Výkonného výboru, 
b. Zástupců všech sdružených oddílů a klubů, jejichž družstva hrají soutěže 

organizované PSST nebo vyšší, vždy jeden za oddíl nebo klub. 
2) Valné hromady se účastní s hlasem poradním členové revizní komise a odborných 

komisí PSST. 
 
3) Valná hromada: 

a. projednává zprávu o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulou sezónu, 
b. schvaluje rozpočet PSST na další sezónu, 
c. volí výkonný výbor, 
d. volí revizní komisi, 
e. volí delegáta na konferenci České asociace stolního tenisu, 
f. rozhoduje o přijetí a změnách stanov PSST. 

4) Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny svých členů. Valná hromada 
schvaluje a volí nadpoloviční většinou přítomných delegátu a členů Výkonného výboru. 
Při rovností hlasů mají členové Výkonného výboru rozhodující hlas.  

5) Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem (programem) schváleným po zahájení 
valné hromady. 

6) Valnou hromadu PSST svolává Výkonný výbor jedenkrát za rok. O jejím svolání 
informuje zástupce sdružených oddílů a klubů nejpozději měsíc předem. 

7) Mimořádnou valnou hromadu PSST je Výkonný výbor PSST povinen svolat, pokud o to 
požádá nejméně polovina zástupců sdružených oddílů a klubů. Výkonný výbor je 
povinen uskutečnit mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů ode dne, kdy byla splněna 
podmínka k jejímu svolání. 
 

 
III. 

Výkonný výbor 
 

1) Statutárním orgánem PSST je Výkonný výbor, který zajišťuje plnění úkolů z valné 
hromady v období mezi jednotlivými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud 
nejsou v pravomoci valné hromady. 



2) Výkonný výbor má minimálně 3 členy. Předseda Výkonného výboru je volen valnou 
hromadou. Ostatní členové Výkonného výboru jsou voleni valnou hromadou na návrh 
předsedy Výkonného výboru. Každý člen je pověřen řízením odborného úseku. 

3) PSST jsou oprávněni zastupovat a jednat za něj se třetími osobami: 
a. Předseda Výkonného výboru, 
b. Místopředseda výkonného výboru, 
c. Sekretář.  

Každý z nich je oprávněn jednat za PSST samostatně.  
4) Předseda a členové Výkonného výboru PSST jsou voleni na čtyřleté funkční období. 

Každé následující valné hromadě přísluší právo odvolat Výkonný výbor a do uvolněné 
funkce zvolit nového předsedu a ostatní členy Výkonného výboru. Průběh voleb se řídí 
volebním řádem, schváleným po zahájení valné hromady. 

5) V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru PSST některého z jeho členů, 
navrhne kooptaci nového člena předseda Výkonného výboru. Kooptovat náhradní 
členy výboru je možné pokud počet členů Výkonného výboru neklesl pod polovinu. 
Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou. 

6) Schůze Výkonného výboru je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy (v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Výkonného 
výboru pověřeného řízením zasedání). 

7) V případě nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi Výkonného výboru může 
Výkonný výbor použít formu tzv. korespondenčního hlasování (usnesení per rollam) a 
to písemným, faxovým anebo elektronickým dotazem u všech členů Výkonného 
výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů. Výsledek 
hlasování per rollam se archivuje. 

8) Členové Výkonného výboru PSST jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu 
stolního tenisu. 

9) Členové Výkonného výboru PSST jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se 
podílet na práci Výkonného výboru PSST. 
 
 

IV. 
Revizní komise 

 
1) Revizní komise má 3 členy. Revizní komise ze svého středu volí předsedu revizní 

komise PSST. 
2) Revizní komise je volena na čtyřleté funkční období.  
3) Revizní komise se při svém zasedání a rozhodování řídí stejnými pravidly a principy 

jako Výkonný výbor. Ustanovení o kooptaci členů Výkonného výboru se pro revizní 
komisi použije obdobně.  

4) Revizní komise PSST provádí průběžně kontrolu plnění usnesení VH, rozpočtu a 
hospodaření PSST. Předseda revizní komise PSST se účastní jednání Výkonného 
výboru PSST a podává zprávu o zjištěných skutečnostech na valné hromadě PSST. 
 
 

V. 
Odborné komise 

 
1) Výkonný výbor pro zajištění činnosti v rámci struktury PSST a řízení odborných úseků 

zřizuje odborné komise. Odborné komise se při svém zasedání a rozhodování řídí 
stejnými pravidly a principy jako Výkonný výbor. 

 



 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
I. 

Majetek a hospodaření PSST 
 

1) Zdrojem veškerého majetku jsou zejména: 
a. příjmy ze získaných státních dotací, případně dotací od jiných organizací a 

ústředních zdrojů, 
b. příjmy z poplatků, postihů a odvodů, 
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
d. jiné příjmy. 

2) Majetek PSST je jen jeho vlastnictvím jako celku. O nabývání a jeho přerozdělení či 
pozbývání rozhoduje Výkonný výbor. 

3) Kromě majetku na který má PSST vlastnické právo, muže hospodařit s jiným svěřeným 
majetkem. K tomu jej však váží závazné právní předpisy. 

4) PSST hospodaří na základě schváleného rozpočtu na danou sezónu. 
5) PSST pracuje dle zásady vyrovnaného rozpočtu. 
6) PSST zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a 

předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby. 


